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เลขท่ีเร่ือง COR:L15024/ms 
 
   วนัท่ี  20 มีนาคม 2558        
 
เร่ือง แจง้สิทธิการจองซ้ือหุน้สามญัของบริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน) 
 
เรียน   ท่านผูถื้อหุน้ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ากดั (มหาชน) 
 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1. ใบรับรองการจองซ้ือหุน้สามญั บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน) 
 2. รายละเอียดการจดัสรรและวธีิปฏิบติัในการจองซ้ือหุ้นสามญั บริษทั พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ 

จ ากดั (มหาชน) 
 3.  ใบจองซ้ือหุน้ 
 4.  ขอ้มูลสรุป (Executive Summary) 
 5. ใบน าฝากพิเศษ (Special Pay In) 
 6. แบบสอบถามเพื่อประเมินรูปแบบการลงทุนท่ีเหมาะสมของลูกคา้ (Suitability Test) 
 7. เอกสารเพ่ิมเติมประกอบการจองหลกัทรัพยเ์ฉพาะผูท่ี้ประสงคน์ าหลกัทรัพยฝ์ากเขา้บญัชีบริษทัผู ้

ออกหลกัทรัพย ์(Issuer Account) เท่านั้น 
 8. แบบสอบถามส าหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล 
 9. หนังสือช้ีชวนการเสนอขายหุ้นสามญั บริษทั พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน) ใน

รูปแบบแผน่บนัทึกขอ้มูล (CD-ROM) 
 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ” หรือ “TTA”) คร้ังท่ี 
2/2557 เม่ือวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2556 ไดมี้มติอนุมติัการเสนอขายหุ้นสามญัของบริษทั พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จ ากดั 
(มหาชน) (“PMTA”) ต่อประชาชนเป็นคร้ังแรก โดยการเสนอขายหุน้คร้ังน้ีเป็นการเสนอขายหุน้ทั้งหมดจ านวน 35,420,000 
หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท ประกอบดว้ยหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีออกและเสนอขายโดย PMTA จ านวน 8,100,000 หุ้น 
และหุน้สามญัเดิมท่ีบริษทัฯ ถืออยูใ่น PMTA จ านวน 27,320,000 หุน้ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. เสนอขายต่อผูถื้อหุน้ของ TTA ตามสดัส่วนการถือหุน้ (Pre-emptive Rights) จ านวนไม่เกิน 35,420,000 หุน้ 

2. ผูถื้อหุน้ของ TTA มีสิทธิจองซ้ือหุน้สามญัเกินกวา่สิทธิของตน (Oversubscription) ทั้งน้ี ผูถื้อหุน้ดงักล่าวท่ีจอง
ซ้ือหุ้นเกินกวา่สิทธิจะไดรั้บการจดัสรรหุ้นท่ีจองซ้ือเกินกวา่สิทธิก็ต่อเม่ือมีหุ้นท่ีเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู ้
ถือหุน้ท่ีไดจ้องซ้ือตามสิทธิครบถว้นทั้งหมดแลว้เท่านั้น 

3. หุ้นท่ีเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นของ TTA ดงักล่าวจะถูกน าไปเสนอขายต่อบุคคลทัว่ไป นักลงทุน
สถาบนัและ/หรือผูมี้อุปการคุณตามเง่ือนไขและราคาเดียวกนั 

 



 
 

หนา้ท่ี 2 
 

ต่อมา ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 13/2557 เม่ือวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2557 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร
ของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 19 มกราคม 2558 และท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษทัฯ คร้ังท่ี 3/2558 เม่ือ
วนัท่ี 10 มีนาคม 2558 ไดมี้มติอนุมติัรายละเอียดการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนและหุ้นสามญัเดิมของ PMTA เพื่อเสนอขาย
ใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก โดยมีรายละเอียดการจดัสรรหุน้ดงัต่อไปน้ี 

1. จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนและหุน้สามญัเดิมของ PMTA จ านวนไม่เกิน 35,420,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 
บาท เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Right) ในอตัราส่วนเท่ากบั 37 
หุน้สามญัของ TTA ต่อ 1 หุน้สามญัของ PMTA เศษทศนิยมของหุน้จากการค านวณจะถูกปัดท้ิง 

ในการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนและหุ้นสามญัเดิมของ PMTA ให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือ
หุ้นนั้น ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ มีสิทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนและหุ้นสามญัเดิมของ PMTA เกินกวา่สิทธิของ
ตนตามอตัราส่วนท่ีก าหนดไวข้า้งตน้ได ้(Oversubscription)  ทั้งน้ี สิทธิดงักล่าวจะใชไ้ดไ้ม่เกินร้อยละ 20 ของ
จ านวนหุน้จองซ้ือตามสิทธิท่ีผูถื้อหุน้แต่ละรายนั้นไดรั้บ เศษทศนิยมของหุน้จากการค านวณจะถูกปัดท้ิง โดยผู ้
ถือหุน้ของบริษทัฯ ท่ีจองซ้ือหุน้เกินกวา่สิทธิจะไดรั้บการจดัสรรหุน้ท่ีจองซ้ือเกินกวา่สิทธิก็ต่อเม่ือมีหุน้ท่ีเหลือ
จากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ท่ีไดจ้องซ้ือตามสิทธิครบถว้นทั้งหมดแลว้เท่านั้น ทั้งน้ี หลกัเกณฑ์
ส าหรับการจองซ้ือหุน้สามญัเกินกวา่สิทธิมีดงัต่อไปน้ี 

กรณีท่ีมีหุน้เหลือมากกวา่หุน้ท่ีจองซ้ือเกินกวา่สิทธิ 

ผูถื้อหุ้นท่ีแสดงความจ านงในการจองซ้ือหุ้นเกินกว่าสิทธิและช าระค่าจองซ้ือหุ้นดงักล่าวทั้งหมดทุกรายจะ
ไดรั้บการจดัสรรหุน้ตามจ านวนท่ีแสดงความจ านงขอจองซ้ือเกินกวา่สิทธิ 

กรณีท่ีมีหุน้เหลือนอ้ยกวา่หุน้ท่ีจองซ้ือเกินกวา่สิทธิ 

(ก) ผูถื้อหุน้ท่ีจองซ้ือหุน้เกินกวา่สิทธิแต่ละราย จะไดรั้บการจดัสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัฯ ของผู ้
ถือหุ้นท่ีจองซ้ือเกินกว่าสิทธิรายนั้นๆ (ในกรณีท่ีมีเศษของหุ้นจากการค านวณให้ปัดเศษของหุ้นนั้นท้ิง) 
ทั้งน้ีจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บการจดัสรรจะไม่เกินจ านวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นแต่ละรายจองซ้ือและช าระค่าจอง
ซ้ือแลว้ 

(ข) ในกรณีท่ียงัมีหุน้คงเหลือหลงัจากการจดัสรรตามขอ้ (ก) อยูอี่ก ใหจ้ดัสรรให้แก่ผูท่ี้จองซ้ือเกินกวา่สิทธิแต่
ละรายและยงัไดรั้บการจดัสรรไม่ครบ ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัฯ ของผูท่ี้จองซ้ือเกินกวา่สิทธิแต่
ละรายนั้น (ในกรณีท่ีมีเศษของหุน้จากการค านวณ ใหปั้ดเศษของหุน้นั้นท้ิง) โดยจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บ
การจดัสรรจะไม่เกินจ านวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นแต่ละรายจองซ้ือและช าระค่าจองซ้ือแลว้ ทั้ งน้ี ให้ด าเนินการ
จดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูท่ี้จองซ้ือเกินกวา่สิทธิตามวธีิการในขอ้ (ข) น้ีจนกระทัง่ไม่มีหุน้เหลือจากการจดัสรร 

ในกรณีท่ีมีหุ้นสามญัเพ่ิมทุนและหุ้นสามญัเดิมของ PMTA เหลือจากการจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 
ขา้งตน้  จะด าเนินการจดัสรรหุน้สามญัท่ีเหลืออยูด่งักล่าวแก่บุคคลทัว่ไป นกัลงทุนสถาบนัและ/หรือผูมี้อุปการ
คุณตามเง่ือนไขและราคาเดียวกนั ทั้ งน้ี บุคคลดังกล่าวจะไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของ PMTA โดยให้
คณะกรรมการของบริษทัฯ และ/หรือ บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมาย และ/หรือผูจ้ดัจ าหน่ายและ
รับประกนัการจ าหน่ายหุน้ มีอ านาจจดัสรรหุน้สามญัส่วนท่ีเหลือดงักล่าว 



 
 

หนา้ท่ี 3 
 

บริษทัฯ มีอ านาจใชดุ้ลยพินิจท่ีจะไม่จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนหรือหุน้สามญัเดิมของ PMTA ใหผู้จ้องซ้ือรายใด
รายหน่ึง ทั้งหมดหรือบางส่วน หากการเสนอขายหรือการจดัสรรดงักล่าวท าให้หรืออาจเป็นผลให้บริษทัฯ 
กระท าการขดัต่อกฎหมาย กฎ หรือระเบียบขอ้บงัคบัของตา่งประเทศ  หรือจะเป็นผลให ้TTA และ PMTA ตอ้ง
ด าเนินการใดๆ เพ่ิมเติมไปจากท่ีตอ้งด าเนินการตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์
ภายใตก้ฎหมายไทย หรือไม่เป็นไปตามวธีิการ หลกัเกณฑ ์และเง่ือนไขท่ีก าหนดในการจดัสรร 

2. ก าหนดให้วนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ 2558 เป็นวนัให้สิทธิผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (Record Date) เพ่ือจองซ้ือหุ้นสามญั
เพ่ิมทุนและหุน้สามญัเดิมของ PMTA ซ่ึงเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก ซ่ึงจะจดัสรรหุ้นให้แก่ผู ้
ถือหุน้ของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Right) และก าหนดให้วนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2558 เป็น
วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นเพื่อรวบรวมรายช่ือผูถื้อหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ 

3. ราคาเสนอขายสุดทา้ย (Final Price) ของหุ้นสามญัเพ่ิมทุนและหุ้นสามญัเดิมของ PMTA ให้แก่ผูถื้อหุ้นของ
บริษทัฯ และประชาชนทัว่ไปเท่ากบั 18.00 บาทต่อหุน้ 

4. ก าหนดระยะเวลาเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนและหุน้สามญัเดิมของ PMTA ให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ในช่วง
ระหวา่งวนัท่ี 30 มีนาคม ถึงวนัท่ี 3 เมษายน 2558  

ในกรณีท่ีมีหุ้นสามญัเพ่ิมทุนและหุ้นสามญัเดิมของ PMTA เหลือจากการจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 
ขา้งตน้ ก าหนดระยะเวลาเสนอขายหุน้สามญัท่ีเหลืออยูด่งักล่าวใหแ้ก่บุคคลทัว่ไป นกัลงทุนสถาบนัและ/หรือผู ้
มีอุปการคุณตามเง่ือนไขและราคาเดียวกนัในช่วงระหวา่งวนัท่ี 20 เมษายน ถึงวนัท่ี 22 เมษายน 2558 

 

บริษทัฯ จึงเรียนมาเพื่อแจง้สิทธิของท่านในการจองซ้ือหุ้นสามญั บริษทั พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จ ากดั 
(มหาชน) ซ่ึงมีจ านวนตามท่ีระบุในใบรับรองการจองซ้ือหุน้สามญั (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1) 

  
ขอแสดงความนบัถือ 

บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ากดั (มหาชน) 
                                     

   
นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ  นายเชีย วนั ฮทั โจเซฟ 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
 กรรมการ 

                             
 



 

ห้ามเผยแพร่เอกสารฉบับนีน้อกประเทศไทย  
NOT FOR DISTRIBUTION OUTSIDE THAILAND 

 
คาํเตือน: การลงทุนมคีวามเส่ียง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน 

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือช้ีชวนซ่ึงได้ยืน่ต่อสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
ตลอดจนปัจจัยเส่ียงตามท่ีระบุไว้ในหัวข้อ “ปัจจัยความเส่ียง” ในหนังสือช้ีชวน อย่างระมัดระวงัก่อนการตัดสินใจลงทุน 

 
เอกสารฉบบัน้ีไม่ถือเป็นคาํเสนอขายหรือการเชิญชวนเพ่ือให้ซ้ือหุ้น หรือการขายหุ้นในประเทศท่ีการทาํคาํเสนอขาย การเชิญชวนเพ่ือให้ ซ้ือหุ้น 
หรือการขายหุน้ดงักล่าวเป็นการกระทาํท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย หรือจะเป็นผลใหต้อ้งดาํเนินการใดๆ เพ่ิมเติมไปจากท่ีตอ้งดาํเนินการตามกฎระเบียบ
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพยภ์ายใตก้ฎหมายไทย เอกสารฉบบัน้ีจดัทาํข้ึนเพ่ือแจกจ่ายแก่ผูถื้อหุน้ของบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์
จาํกดั (มหาชน) ที่อยู่ในประเทศไทยเท่าน้ัน โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือแจง้ขอ้มูลเก่ียวกบัรายละเอียดการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนและหุน้สามญัเดิมของ
บริษทั พีเอ็ม โทรีเซน เอเชียโฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) ในคร้ังน้ี ห้ามมิใหบุ้คคลใดๆ ท่ีไดรั้บเอกสารฉบบัน้ี แจกจ่าย ทาํซํ้ า หรือ เผยแพร่ดว้ยวิธีการ
อ่ืนใดซ่ึงเอกสารฉบบัน้ี หรือขอ้มูลท่ีระบุในเอกสารฉบบัน้ีใหแ้ก่บุคคลใดๆ เพ่ือวตัถุประสงคใ์ดๆ หรืออนุญาตหรือกระทาํการใดๆ ท่ีก่อใหเ้กิดการ
แจกจ่าย การทาํซํ้ าหรือการเผยแพร่ดงักล่าว 
 
เอกสารฉบบัน้ีไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนเพ่ือแจกจ่ายไม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้มในหรือไปยงัประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งน้ี การเสนอขายหุ้นในคร้ังน้ีไม่ใช่การ
เสนอขายหลกัทรัพยใ์นประเทศสหรัฐอเมริกา โดยหุน้ของบริษทั พีเอม็โทรีเซน เอเชียโฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) ไม่ไดจ้ดทะเบียนและไม่มีแผนท่ีจะ
จดทะเบียนภายใต ้US SECURITIES ACT OF 1933 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) (“US SECURITIES ACT”) หรือกฎหมายหลกัทรัพยข์องมลรัฐ
ใดๆ ท่ีมีผลใชบ้งัคบั และหุ้นของบริษทั พีเอ็มโทรีเซน เอเชียโฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) ไม่สามารถเสนอขายหรือขายในประเทศสหรัฐอเมริกาหาก
ไม่ไดจ้ดทะเบียนหรือไดรั้บยกเวน้จากการจดทะเบียนภายใต ้US SECURITIES ACT ทั้งน้ี บริษทั พีเอม็โทรีเซน เอเชียโฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) ไม่
ประสงคท่ี์จะดาํเนินการจดทะเบียนเพ่ือเสนอขายหุ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือดาํเนินการเพ่ือเสนอขายหลกัทรัพยเ์ป็นการทัว่ไปในประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

 


